TÜSEV Grantmakers East Forum’a Katıldı
TÜSEV, Avrupa Vakıﬂar Merkezi (European Foundation Center-EFC)
altında faaliyet gösteren tematik ağlardan biri olan ve Avrupa’da
sivil toplum ile ﬁlantropinin gelişimini teşvik eden Grantmakers East
Forum’a (GEF) katıldı. 23-25 Ekim 2019 tarihleri arasında, Common
Actions for Social Change Mobilising People, Creating Spaces and
Using Technologies temasıyla Tiﬂis’te gerçekleşen forumda daralan
sivil alan etrafında gelişen söylemin hangi şekilde değiştirilebileceği
ve hibe veren kuruluşları etkileyen meşruiyet konuları başlıklarında
bilgi ve deneyim paylaşımında bulunuldu. Forumda ayrıca kamusal
alanlar, bireyler ve karar mekanizmaları arasındaki ilişki,
komüniteler yaratmak için kullanılabilecek dijital araçlar ile sosyal
değişim için aktivizm konuları da konuşuldu. Grantmakers East
Forum 2019’dan öne çıkan, İngilizce dilinde yayımlanmış notlara
buradan ulaşabilirsiniz.

Sivil Toplum için Elverişli Ortam İzleme Matrisi 2018
Türkiye Raporu İngilizce Dilinde Yayımlandı
TÜSEV’in, Yasal Çalışmalar program alanı altında yürüttüğü ve
Avrupa Birliği tarafından ﬁnanse edilen Sivil Toplum için Elverişli
Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi kapsamında hazırladığı
Sivil Toplum için Elverişli Ortam İzleme Matrisi 2018 Türkiye Raporu
İngilizce dilinde yayımlandı. İzleme Matrisi metodolojisi kullanılarak
hazırlanan raporda sivil toplumun gelişimi için elverişli ortam,
Özgürlüklerin Temel Hukuki Güvenceleri, STK’ların Finansal
Kapasitesi ve Sürdürülebilirliği için Çerçeve ve Kamu-STK İlişkisi
İzleme Matrisi ana bölümleri altında belirlenen standart ve
kriterlere göre incelendi. Rapor kapsamında ayrıca bu üç temel
alana dair daha fazla sayıda STK’nın görüşleri ve deneyimleriyle,
sivil toplumun gelişimi için yasal ve mali ortamı elverişli ve
destekleyici hale getirilmesinde öncelikli alanların ve potansiyel
çözüm önerilerinin ortaya konması amacıyla bir anket çalışması
yürütüldü. İngilizce rapora ve 125 STK temsilcisinin yanıtladığı
anketin sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.

Destekle Değiştir İstanbul 16 Ekim’de Gerçekleşti
Toplumsal değişime önem veren bireylerin, fon kaynaklarına erişimi
kısıtlı sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek sosyal değişim
yaratan projeleri tanıma fırsatı bulduğu Destekle Değiştir etkinliği,
TÜSEV’in teknik desteğiyle 16 Ekim Çarşamba günü Sivil Toplum
için Destek Vakfı tarafından düzenlendi. Kolektif House Maslak’ta
düzenlenen Destekle Değiştir etkinliğinde, Bilim Kahramanları
Derneği, İstanbul Koruyucu Aile Derneği, Sağlıkta Genç Yaklaşımlar
Derneği projelerini tanıtarak destekçilerle bir araya geldi. 146
kişinin katıldığı etkinlikte 145 destekçi üç proje için toplam 291.120
TL destek taahhüdünde bulundu. TÜSEV’in modeli uygulamak
isteyen kuruluşlara sağladığı teknik destek hakkında detaylı bilgiye
buradan ulaşabilirsiniz.

TÜSEV, Kamu-STK İş Birliği ve Türkiye’de Gönüllülük
Süreçlerinin Güçlendirilmesi Danışma Toplantısı’na
Katıldı
TÜSEV, Sivil Toplum Sektörü tarafından düzenlenen Kamu-STK İş
Birliği ve Türkiye’de Gönüllülük Süreçlerinin Güçlendirilmesi
Danışma Toplantısı’na katıldı. 17 Ekim’de gerçekleşen toplantı
kapsamında düzenlenen panelde konuşmacı olan TÜSEV Genel
Sekreteri Başak Ersen, dünyada ve Türkiye’de gönüllülüğün
durumu ve atılması gereken adımlar hakkında bilgi ve deneyim
paylaşımında bulundu. Kamu-STK iş birliği ve Türkiye’deki
Gönüllülük Süreçlerinin Güçlendirilmesi konusunda grup
çalışmalarının da yer aldığı toplantı hakkında detaylı bilgi için
tıklayınız.

TÜSEV’in Katkı Sağladığı Avrupa’da Sosyal
Girişimler ve Ekosistemleri Raporu Türkiye Dosyası
Yayımlandı
Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal İnovasyon Programı 2014-2020
(the European Union Programme for Employment and Social
Innovation "EaSI") tarafından hazırlanan, Avrupa’da Sosyal
Girişimler ve Ekosistemleri Raporu Türkiye Dosyası (Social
Enterprise and Their Ecosystems in Europe-Turkey Fiche)
yayımlandı. TÜSEV Genel Sekreteri Başak Ersen’in de katkı
sağladığı, sosyal girişimleri kavramsal ve yasal açıdan inceleyerek
alanın geleceğine dair perspektiﬂerin özetlendiği ve İngilizce dilinde
yayımlanan rapora ulaşmak için tıklayınız.

Dünya Bağışçılık Endeksi’nin
10. Yıl Özel Raporu Yayımlandı
Charities Aid Foundation (CAF)
tarafından her yıl hazırlanan
Dünya Bağışçılık Endeksi’nin
(World Giving Index)
geçtiğimiz on yılı kapsayan
raporu yayımlandı. Dünya
genelinde 125’ten fazla
ülkede 10 yıllık dönem
boyunca yaşanan ekonomik
krizler ve yükselişler gibi
bağışçılığı etkileyen faktörleri
yansıtması açısından
bütünlüklü bir tablo sunan
rapora göre, Amerika Birleşik
Devletleri (ABD) son 10 yıl
içerisinde en fazla bağış
yapan ülke konumunda.
Bunun yanı sıra,
araştırmaların yapılmaya
başlandığı 2009’dan bu yana
toplam bağış miktarında en
büyük artış gösteren ilk 10
ülkenin 5’i Asya’da yer alıyor
ve bu ülkelerin başında da
Endonezya geliyor. İngilizce
dilinde yayımlanan raporun
tamamına buradan
ulaşabilirsiniz.

Hibe Veren Kuruluşlar Çalışma Grubu Toplantısı
Gerçekleşti
TÜSEV’in Değişim için Bağış Projesi kapsamında, hibe veren
kuruluşlar arasında bilgi akışı ve deneyim paylaşımının artması,
hibe programlarının gelişimi için kapasite geliştirme ve hibe
programlarının etkinliği üzerine dünyadan iyi örneklerin ve
eğilimlerin paylaşımı amaçlarıyla hayata geçirilen Hibe Veren
Kuruluşlar Çalışma Grubu 30 Ekim tarihinde bir araya geldi. Indiana
Üniversitesi Lilly Family School of Philanthropy Öğretim Üyesi Dr.
Catherine Herrold’ın konuşmacı olarak katıldığı yuvarlak masa
toplantısında Herrold, hibe veren kuruluşların -özellikle daralan sivil
alan bağlamında- sorumluluklarını, imkânlarını, kısıtlılıklarını ve
geleceğe dair öngörülerini paylaştı. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İlk Fırsat Sivil Toplum
Kuruluşları Başvuruları Başladı

Yeşil Gelecek Derneği Yeşil Belediye
Karnesi’ni Yayımladı

Esas Sosyal’in geliştirdiği ve
paydaşlarıyla ortaklaşa
uyguladığı sosyal yatırım
programı İlk Fırsat için sivil
toplum kuruluşları (STK)
başvuruları başladı. Üniversite
eğitimini yeni tamamlamış
gençlerin okuldan işe geçiş
sürecinde STK’larda tam
zamanlı iş deneyimi
kazanmalarını destekleyen
programa dahil olmak isteyen
kuruluşlar 6 Aralık tarihine
kadar başvurularını
yapabilecek. 2020 yılı sivil
toplum kuruluşları başvuru
rehberine buradan, başvuru
koşulları ile ilgili ayrıntılı
bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Yeşil Gelecek Derneği, İstanbul’da
stratejik plan yapma zorunluluğu
bulunan 37 ilçe belediyesini çevre
ve iklim konularına yaklaşımlarına
göre değerlendirdiği Yeşil Belediye
Karnesi’ni yayımladı. İklim krizi,
enerji, hava, atık, arazi kullanımı, su,
biyoçeşitlilik, çevre yönetimi, ulaşım
ve gürültü-görüntü-elektromanyetikışık konularında 249 sorudan oluşan
gösterge seti ile incelenerek
oluşturulan Yeşil Belediye
Karnesi’nde, belediyelerin
performans raporları, faaliyet
raporları ve belediye resmi internet
siteleri incelendi. Yeşil Belediye
İlkeleri’ne uygun olan ilçe
belediyelerinin iyi örneklerinin de
yer aldığı raporu incelemek için
tıklayınız.

Sivil Toplum için Destek Vakfı
Kültür-Sanat Fonu Başvuruları
Başladı
Sivil Toplum için Destek Vakfı,
Turkey Mozaik Foundation iş
birliği ve İstanbul Kültür Sanat
Vakfı Kültür Politikaları
Çalışmaları bölümünün içerik
ortaklığı ile ilk kez hayata
geçirilen Kültür-Sanat Fonu
için başvurular açıldı. Kültürsanat kurumlarının ve/veya
çalışmalarında kültür-sanat
faaliyetlerini kullanan sivil
toplum kuruluşlarının projeleri
veya kurumsal gelişimlerini
destekleyerek kültür-sanat ve
sivil toplum arasındaki ilişkiyi
geliştirmeye katkı sağlamayı
amaçlayan hibe programı için
son başvuru tarihi 15 Kasım
Cuma günü olarak belirlendi.
Fon hakkında ayrıntılı bilgi için
buraya, başvuru formuna
ulaşmak için buraya
tıklayabilirsiniz.

Bolu Bağışçılar Vakfı Ahmet Taşman BiBolu Girişimcilik Programı’nı Hayata
Geçirdi
Bolu Bağışçılar Vakfı, Türkiye Girişimcilik Vakfı iş birliği ve Turkish Philantrophy Foundation’ın destekleriyle
Bolu’da istihdam yaratmak, Bolu’nun ekonomik ve kültürel kalkınmasını desteklemek, girişimci bakış
açısını ve kültürünü Bolu’ya yerleştirmek amacıyla Ahmet Taşman BiBolu Girişimcilik Programı’nı hayata
geçirdi. Bolu Bağışçılar Vakfı Kurucu Mütevelli Üyesi Haldun Taşman’ın babası adına bağışladığı fonla
hayata geçirilen program, Türkiye’de belirli bir lokasyon özelinde bir kentin kalkınması amacıyla tasarlanan
ilk girişimcilik programı olma özelliği taşıyor. Ayrıntılı Bilgi için tıklayınız.

İKSV Erken Çocukluktan Gençliğe: Sanatla Büyümek Raporu’nu Yayımladı
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), kültür politikaları çalışmaları kapsamında hazırladığı Erken Çocukluktan
Gençliğe: Sanatla Büyümek Raporu’nu yayımladı. Erken çocukluk döneminden itibaren sanat ile
tanışmanın birey üzerindeki etkisini, gelişim psikolojisini temel alarak tartışmaya açan rapor çocukların ve
gençlerin en erken yaşlardan itibaren sanatla büyümesinin yaratacağı olumlu etkileri gündeme taşıyor.
Yerel yönetimlerin, kültür-sanat kurumlarının ve ailelerin, çocukların ve gençlerin iyi olma halini
güçlendirecek ve gelişim süreçlerine katkı sağlayacak adımlar atması için önerilerin de yer aldığı rapora
ulaşmak için tıklayınız.

Maya Vakfı Travmaya Duyarlı Okul Programı Araştırma Raporu’nu Yayımladı
Maya Vakfı, 2017 yılından bu yana Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü iş birliği ile
yürüttüğü Travmaya Duyarlı Okul Programı pilot çalışması kapsamında hazırlanan raporu yayımladı. Geçici
koruma statüsü altında bulunan Suriyeli çocukların okullardaki psikolojik iyilik haline odaklanarak, daha
güvenli ve besleyici ortamlarda yetişmelerine yardımcı olmak için okul yetkililerine yardımcı olmayı
hedeﬂeyen programın çıktılarına dayanan rapor, mevcut verileri kullanarak Travmaya Duyarlı Okul
modelini ölçeklendirmek ve uygulamak için olası çözümleri önerilerle birlikte özetliyor. Ayrıntılı bilgi ve
rapora ulaşmak için tıklayınız.

Sabancı Vakfı Hibe Programları Kapsamında 12 Yılda 159 Projeye 23 Milyon TL’nin
Üzerinde Destek Verdi
Sabancı Vakfı, Hibe Programları kapsamında destek verdiği sivil toplum kuruluşlarını “Ekim
Zamanı” toplantısında bir araya getirdi. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın ev
sahipliğinde 16 Ekim’de gerçekleşen toplantıda, 2018-2019 yıllarında Sabancı Vakfı’ndan hibe desteği alan
10 sivil toplum kuruluşunun proje hikayeleri katılımcılarla paylaşıldı. Türkiye’de hibe programlarını
uygulayan ilk vakıf olan Sabancı Vakfı, 12 yılda, 159 projeye, 23 milyon TL’nin üzerinde hibe desteği verdi.
Vakıf, kadın, genç ve engelli bireylerin karşı karşıya kaldıkları toplumsal sorunların çözümü için projeler
hayata geçiren STK’lara hibe desteğinin yanı sıra bilgi ve tecrübe desteği de sağlıyor. “Ekim Zamanı
Buluşma Zamanı” başlığıyla düzenlenen toplantı sonrasında bu yıl ilk defa; eğitimde engelli hakları,
toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuğun iyi olma hali ve öğretmenlerin güçlenmesi konularında atölye
çalışmaları gerçekleştirildi. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Koç Üniversitesi Sivil Toplum ve Hayırseverlik Araştırmaları Merkezi Kuruldu
Sivil toplum alanında disiplinler arası araştırma, eğitim ve profesyonel gelişim faaliyetleri yürütecek olan
Koç Üniversitesi Sivil Toplum ve Hayırseverlik Araştırmaları Merkezi (KÜSİTHAM), Vehbi Koç Vakfı’nın 50.
yıldönümünde açıldı. Merkez, yürüteceği çalışmalar aracılığıyla, Türkiye’de ve bölgede sivil toplumu, kâr
amacı gütmeyen kurumları ve vakıﬂarı desteklemeyi ve bölge genelinde hayırseverlik anlayışının
gelişimine katkı sunmayı amaçlıyor. Merkezin açılışı vesilesiyle 1 ve 2 Ekim tarihlerinde Koç Üniversitesi
Rumelifeneri Kampüsü’nde “Hayırseverlikte Yeni Eğilimler: Türkiye’den Dünya’ya Bakış” başlıklı bir
konferans ve atölye çalışması düzenlendi. Uluslararası akademisyen ve sivil toplum profesyonellerinin
katılımıyla gerçekleşen konferansta, ilk gün TÜSEV tarafından yürütülen ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen
“Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik” araştırmasının sonuçları paylaşıldı; sonrasında araştırma
bulguları, dünyada ve bölgede hayırseverlik eğilimleri, hayırseverlik alanında yürütülen araştırmalarda
güncel durum ve sahadaki ihtiyaçlar tartışıldı. Etkinliğin ikinci gününde gerçekleşen atölyede ise
katılımcıların tecrübeleri ışığında yeni kurulan merkezin ileriye yönelik nasıl bir araştırma, eğitim ve iş
birliği stratejisi oluşturabileceğine odaklanıldı. Merkezin açılış konferansı videosunu izlemek için tıklayınız.

